
 

LEDEN 2015ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC

V pondělí 15. prosince 2014 se v kavárně restaurace  
U Husara uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. 
Zastupitelé projednali tyto body:

1. Rozpočet obce Sokolnice na rok 2015. Návrh 
rozpočtu byl opakovaně projednán radou obce. Fi-
nanční výbor jej projednal dne 10. 12. 2014 a do-
poručil ke schválení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 
na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na 
www.sokolnice.cz) od 28. 11. 2014 do 15. 12. 2014. 
Rada doporučila zastupitelstvu svěřit radě pravomoc 
provádět rozpočtová opatření v průběhu roku 2015  
v plném rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění. Rada taktéž doporučila zastupitelstvu uložit 
starostovi zabezpečit provedení veškerých účetních 
a finančních operací souvisejících s přijetím dotací  
a s rozhodnutími orgánů obce v období od 12. 12. 2014 
do 31. 12. 2014 s tím, že příslušná rozpočtová opat-
ření a změny rozpisu rozpočtu budou provedeny  
v měsíci lednu 2015 a budou zapracovány do evi-
dence a finančních výkazů za rok 2014. Vzhledem 
k tomu, že součástí rozpočtu obce je i příspěvek zří-
zeným příspěvkovým organizacím, doporučila rada 
stanovit závazné využití tohoto příspěvku. Rada  
navrhla uložit oběma školám, aby předložily obci  
do 28. 2. 2015 jejich rozpočet. Zastupitelé takto 
předložený návrh schválili.

2. Schválení obecně závazné vyhlášky. Rada obce 
navrhla zastupitelstvu schválit novou Obecně zá-
vaznou vyhlášku číslo 02/2014 o místních poplat-
cích (odpad). Na základě této vyhlášky zůstává 
výše úhrady nákladů za komunální odpad pro  
občany v roce 2015 stejná, jako tomu bylo v ro- 
ce 2014. Zastupitelé předložený návrh obecně zá-
vazné vyhlášky schválili.

3. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy 
a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce  
Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce 
dlouhodobě uvolněni v roce 2015“. Podle zákona 
o obcích je povinností zastupitelstva každoročně 
vydat na další rok tyto zásady. V praxi nebyly ni-
kdy použity, ale zákon obci tuto povinnost ukládá.  

Rada doporučila předložené usnesení schválit, což 
zastupitelé také následně učinili.

4. Pracovní náplň činnosti místostarosty. Podle § 104 
odst. 1 zákona o obcích může zastupitelstvo obce  
svěřit místostarostovi některé úkoly. Rada obce na-
vrhla, aby zastupitelstvo svěřilo místostarostovi 
úkoly, které byly uvedeny v příloze a byly součástí 
tohoto bodu. Zastupitelé takto předložený návrh 
schválili.

5. Prodej areálu kasáren pod Mohylou míru. Rada 
obce dne 9. 10. 2014 schválila návrh realitní kan-
celáře na snížení prodejní ceny za bývalý vojenský 
areál pod Mohylou míru. Rada současně upozornila 
realitní kancelář, že stanovení prodejní ceny je vyhra-
zeno zastupitelstvu, ve dnech 10.–11. 10. 2014 pro- 
běhnou volby, ze kterých vzejde nové zastupitelstvo, 
které může mít na prodejní cenu jiný názor a prodej 
za cenu 14,9 mil. Kč nemusí schválit. Rada uložila 
starostovi o této věci informovat nově zvolené zastu-
pitelstvo obce. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
informaci, že rada obce schválila, aby realitní kance-
lář nabízela prodej bývalých kasáren pod Mohylou 
míru za cenu 14,9 milionu korun.

6. Žádost o zakoupení pozemku. Obec je opatrov-
níkem občana, který je zbaven způsobilosti k práv-
ním úkonům a má ve vlastnictví pozemek o výměře 
6.652 m2. Na obec se obrátil zájemce o zakoupení 
tohoto pozemku. Rada doporučila projednání to-
hoto bodu přerušit a nejprve důsledně zjistit veškeré 
podstatné informace vztahující se k tomuto prodeji 
(nabízenou kupní cenu, pro jaké využití je pozemek 
veden v územním plánu, zda je např. nyní pronajatý, 
atd.) Teprve po zjištění bližších údajů doporučila 
rozhodnout o prodeji. Zastupitelstvo obce přerušilo 
projednávání žádosti o odprodej tohoto pozemku za 
účelem zajistit co nejvíce podkladů vztahujících se  
k předmětné věci.

7. Žádost o prodej části obecního pozemku. Obec ob-
držela žádost o zakoupení části pozemku p. č. 1089/1 
za účelem zřízení zahrádky před domem. Rada  
nedoporučila žádosti vyhovět. Zastupitelstvo obce 
neschválilo odprodej části obecního pozemku  
p. č. 1089/1 z vlastnictví obce.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva
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● Určení obřadních dnů a doby. RO schválila, aby 
v souladu s ustanovením § 11a zákona č. 301/2000 Sb. 
o matrikách, v platném znění, byla místem uzavírání 
manželství obřadní místnost Obecního úřadu Sokolnice 
a dnem oddávání sobota, v čase od 9.00 do 15.00 hodin. 
Po předešlé individuální dohodě je možné požádat o uza-
vření manželství i na jiném – vhodném místě nacházejí-
cím se na k. ú. obce Sokolnice.

● Vánoční koncert. RO schválila pořádání vánoč-
ního koncertu Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce, dne 
10. 12. 2014, se začátkem v 19.00 hod., v zámecké kapli, 
za cenu 15 tis. Kč. Dobrovolné vstupné bylo určeno pro 
ZŠ Sokolnice.

● Schválení nadstandardu IDS JMK „flamendr“. 
RO schválila poskytování služby nadstandardního spoje 
– linky č. N95 v roce 2015, v nepracovní dny, za částku 
20.608 Kč.

● Schválení nadstandardu IDS JMK – půlnoční 
autobus. RO schválila poskytování služby nadstan-
dardního spoje noční autobusové linky pro rok 2015,  
za částku 81.317 Kč. 

● Vzdělávací seminář – třídění bioodpadu. RO 
projednala nabídku uspořádat vzdělávací seminář pro 
občany na téma „třídění bioodpadu a kompostování  
v domácích kompostérech” prostřednictvím fy SITA.  
Seminář bude pořádán zdarma v aule základní školy 
a o termínu konání akce budou občané předem 
informováni. 

● Studie silnic II/380 a II/418. RO vzala na vědomí 
studii silnice II/380 a II/418, kdy KÚ JMK plánuje do 
budoucna výstavbu jedné z předložených variant, která 
bude řešit odklon dopravy mimo obec Sokolnice, a to 
od kruhového objezdu podél železniční tratě. RO nemá  
k této studii zásadní připomínky, ať už se jedná o kterou-
koliv variantu. Přiklání se k té variantě, která by mohla 
být dříve zrealizovaná, z důvodu odklonění dopravy  
z centra obce, neboť ta je pro obec Sokolnice již v sou-
časné době velkým problémem (praskání domů, velká 
prašnost, zvýšené nebezpečí v centru obce, celkové za-
tížení životního prostředí, zvyšující se počet negativních 
reakcí ze stran občanů).

● Revize výsadby lip na ul. Masarykova – rekla-
mace.  RO vzala na vědomí, že na ul. Masarykova došlo 
k úhynu 4 ks lípy, reklamace byla provedena prostřed-
nictvím DSO Region CEZAVA, která tuto výsadbu zajiš-
ťovala. Firma Ing. Jiří Vrbas – Květ Blažovice přislíbila, 
že do 14 dnů dojde k vysazení nových stromů, včetně 
opravy opěrných kůlů.

● Parkovací plochy na ulici Zahradní. RO schválila 
variantu „parkování vlevo – varianta nová“. Je to po-

délné parkování, které zohledňuje přístup do domů ob-
čanů, a kdy parkovací pás bude rozšířen na maximální 
šířku dle příslušné vyhlášky. V případě, že bude svoláno 
setkání s občany týkající se kabelizace NN a VO, bude  
v rámci tohoto setkání představena schválená varianta 
parkování tak, aby se s ní občané mohli seznámit, pří-
padně se k ní vyjádřit. 

● Návrh na zřízení komisí. 
 ¾ RO jmenovala předsedou Komise školské p. Tomáše 

Strušku a členy pí Zuzanu Žilkovou a pí Hanu 
Jahodovou 

 ¾ předsedkyní Komise kulturní pí Ivu Fricovou a čle- 
ny pí Hanu Kučerovou, pí Dagmar Kašparovou  
a pí Marii Smolkovou

 ¾ předsedou Komise pro mládež a sport p. Luboše 
Krále a členy pí Jitku Královou a p. Martina Báňu

 ¾ předsedkyní Komise pro Zpravodaj pí Jarmilu Šus- 
trovou a členy pí Zitu Butalovou, p. Jana Černého,  
pí Jiřinu Chudáčkovou a pí Miroslavu Mifkovou

 ¾ předsedou Komise životního prostředí p. Richarda 
Janouška a členy p. Zdeňka Jirgalu, p. Rudolfa  
Horáka a p. Jana Dvořáka

 ¾ RO navrhla dále zřídit Komisi sociální a její před-
sedkyní jmenovat pí Boženu Šustrovou a členy  
pí Naděždu Ustohalovou a pí Jitku Královou.

RO uložila předsedům všech komisí, aby zpracovali  
náplň činnosti své komise a předložili ji do 5. 1. 2015,  
v elektronické podobě, RO ke schválení.

● Žádost o pronájem části obecního pozemku  
p. č. 1089/1. RO schválila pronájem obecního pozemku 
p. č. 1089/1 před RD ul. Na Skalce č. p. 138 za stejných 
podmínek jako pozemek, který již má žadatel pronajatý. 
Smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2014 na dobu neur-
čitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců na obou stranách. 
RO navrhuje, aby žadatel mohl pozemek oplotit plotem, 
který bude mít stejný charakter jako např. plot U Husara 
(tzn., jak výška, tak i formát).

● Stanovení četnosti periodika Sokolnický zpravo-
daj. RO schválila, aby Sokolnický zpravodaj byl i nadále 
vydáván jako měsíčník. 

● Stanovení priorit na příští léta. RO schválila, aby 
stanovení priorit na příští léta proběhlo formou bodo-
vého hodnocení, kdy všichni zastupitelé budou volit  
z priorit sestavených všemi subjekty, které uspěly  
v komunálních volbách. Následně dojde k vyhodnocení 
jednotlivých akcí a sestavení sumáře, který bude za-
slán všem zastupitelům (elektronicky nebo v písemné 
podobě). Zastupitelé se k němu v termínu cca 14 dnů  
vyjádří a zašlou ho zpět starostovi obce.

● Vyhodnocení kvality kamerového systému. RO 
schválila převzetí zakázky „Kamery pro vjezdy/výjezdy 
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z obce“ od firmy Comimpex, kdy stávající účinnost  
tohoto kamerového systému je cca 93 %. 

● Žádost o povolení kácení dřevin – břízy u rybníka. 
Obec Sokolnice požádala RO o schválení vykácení 4 ks 
břízy bělokoré na pozemku p. č. 612 v k. ú. Sokolnice –  
u rybníka. Této žádosti bylo vyhověno, neboť stromy 
byly odborně posouzeny dendrologem a bylo doporu-
čeno jejich odkácení.

● Stanovení priorit na r. 2015–2018. RO schválila 
sumář akcí pro období 2015–2018, který bude předložen 
v písemné podobě zastupitelům, kteří budou požádáni 
o jeho vyplnění, s bodovým ohodnocením jednotlivých 
priorit a navrácení v písemné nebo elektronické podobě 
v termínu do 15. 1. 2015.

● Členění obecního úřadu, náplň činnosti jednot-
livých pracovníků, změny jejich počtu. RO schválila, 
v návaznosti na usnesení Zastupitelstva obce Sokolnice 

ze dne 15. 12. 2014, kdy byly místostarostovy svěřeny 
pracovní úkoly, postupovat v souladu se zákoníkem 
práce a místo technického pracovníka pro nadbytečnost 
zrušit. 

● Územní studie lokalita Z3 ul. Šlapanická. RO se 
seznámila se zadáním Územní studie Z3 ul. Šlapanická 
a schvaluje doplnit zadání Územní studie Z3 ul. Šlapa-
nická prostřednictvím projektantů, kteří by měli získat 
kladná stanoviska od PČR, MÚ Šlapanice – referátu 
dopravy a životního prostředí, hasičů, E. ON, plynáren, 
VAS, a. s. a O2 Télefonica.

● Územní studie lokalita Z2 ul. Nová. RO se sezná-
mila se zadáním Územní studie Z2 ul. Nová a schvaluje 
doplnit zadání Územní studie Z2 ul. Nová prostřed- 
nictvím projektantů, kteří by měli získat kladná  
stanoviska od PČR, MÚ Šlapanice – referátu dopravy  
a životního prostředí, hasičů, E. ON, plynáren, VAS, a. s. 
a O2 Télefonica.

Společenský večer pro jubilanty
V prosinci loňského roku se v restauraci U Husara 

uskutečnilo setkání našich spoluobčanů, kteří v roce 
2014 oslavili svá významná životní výročí. Tuto akci při-
pravil Sbor pro občanské záležitosti pod záštitou obce, 
za vydatné spolupráce se Základní školou Sokolnice.

Jubilanty přišel pozdravit a osobně jim poblahopřát 
starosta obce Mgr. Libor Beránek. V krátkém projevu 
přiblížil současné dění v obci a seznámil je s nejbliž-
šími plány, které obec má a hodlá je uskutečnit. Na závěr  
pronesl přípitek a popřál všem jubilantům především 
hodně zdraví, životního elánu do dalších let.

Paní učitelka Eva Darmovzalová ze ZUŠ Židlochovice  
s dětmi secvičila kulturní program, ve kterém děti krásně zpí-
valy, hrály na klavír a přednášely básničky. Každé jednotlivé 
vystoupení dětí sklidilo velký potlesk od všech přítomných.

K dobré náladě přispěl také výborný muzikant pan 
Aleš Kučera, který svou hrou na harmoniku přiměl pří-
tomné k tanci a společnému zpěvu lidových písniček.

Naše poděkování patří všem účinkujícím dětem za 
to, jak úspěšně reprezentovali svou školu a pedagogům, 

kteří s dětmi program a dárečky pro jubilanty připravili. 
Děkujeme také jubilantům, že přijali naše pozvání a této 
akce se zúčastnili, doufáme, že se jim společný večer  
vydařil a dobře se bavili. 

Příští rok se budeme těšit na setkání s jubilanty ro- 
ku 2015.

Za Sbor pro občanské záležitosti Ivana Zmrzlá
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Pohyb v počtu obyvatel obce Sokolnice v roce 2014 – statistické údaje
Ke konci roku 2014 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 2247 obyvatel, z toho je cca 90 obyvatel DS Sokolnice. 
Narodilo se 26 dětí.
Přistěhovalo se 75 obyvatel, z toho 21 do DS Sokolnice.
Zemřelo 28 obyvatel, z toho 20 v DS Sokolnice.
Odstěhovalo se 52 obyvatel.
Počty uzavřených manželství obyvatel obce nemáme v evidenci. Od ledna 2014 se tento údaj neuvádí.

Seznam zájezdů, akcí ,,Kulturní komise“ pro rok 2015

 22. 2. 2015 Maďarko – Györ – lázně
 21. 3. 2015 Polsko
 19. 4. 2015 Maďarko – Györ – lázně
 30. 5. 2015 Praha – Fantom opery
 28. 6. 2015 Maďarko – Györ – lázně
 19.  9. 2015 Karlštejn
 17. 10.  2015 Polsko
 22. 11.  2015 Maďarko – Györ – lázně
 12. 12.  2015 Vánoční Praha

Vážení spoluobčané, 
naše kulturní komise připravila pro Vás zájezdy na rok 
2015. Přihlásit se na ně budete moci každé pondělí na 
sokolovně v době od 19.00–20.00 hodin. Bude tam vždy 
přítomna jedna ze členek kulturní komice, která Vás  
zapíše a vybere zálohu na příslušný zájezd.
Doufám, že se Vám zájezdy budou líbit, taky bychom od 
Vás rádi získali nové návrhy, kam bychom mohli zavítat.
Divadelní představení nejsou ještě vybrána, budete  
o nich vždy informováni v místním rozhlase nebo v So-
kolnickém zpravodaji.

Předsedkyně kulturní komise Fricová Iva

Výlety sokolnických aktivních seniorů, ohlédnutí za rokem 2014
Ještě nás netrápí nemoc a úpadek, zdaleka nejsme sešlé,
údy máme stále silné na cestě k řekám a kopcům…

Rok 2014 jsme zahájili v lednu návštěvou hvězdárny a planetária na Kraví hoře v Brně, kde jsme se seznámili 
s nejznámějšími hvězdami naší sluneční soustavy. Procházkou kolem zahrádkářské kolonie jsme se z Masarykovy 
čtvrti dostali na Staré Brno.

V únoru jsme prozkoumali vápencový lom na Hádech, prošli Klajdovkou a zastavili se u poutního mariánského 
kostelíka nad Líšní.

Mariánským údolím směrem na Horákov jsme šli ke kapličce Mitrovských a horákovské hájence v březnu. Od této 
doby se k nám přidaly tři nové zájemkyně o turistiku z Telnice.

Rozkvetlé kosatce a hlaváčky pokrývaly jako barevné koberce úbočí Pálavských vrchů, které jsme zdolali na dub-
novém putování.

Každoročně společně se sokolkami chodíme na prvomájovou vycházku na Mohylu míru. Další vycházka v měsíci 
květnu byla nasměrována do Žatčan. Pro většinu z nás neznámou cestou nás provedla děvčata z Telnice. V tomto 

Vážení občané, ve dnech 1.–2. 12. 2014 postihla celé území naší republiky ledová kalamita, na kte-
rou bylo třeba okamžitě zareagovat. Nutno přiznat, že posypový materiál v tomto případě nebyl zvolen 
vhodně a tak mnozí z vás si právem stěžovali na neutěšenou situaci.

Ve smluvních vztazích byly s okamžitou platností upraveny posypové materiály, aby se již podobná situ-
ace neopakovala. Dovolte, abychom se touto cestou za vzniklou skutečnost upřímně omluvili.

Současně bychom rádi poděkovali občanům, kteří před svými domy obecní chodníky udržovali, tak jak 
byli zvyklí z let minulých, kdy všechna tíha neležela na obci. Obec udržuje cca 10 km místních komunikací 
a cca 11 km chodníků, takže je obtížné zajistit okamžitou nápravu nevyhovujícího stavu.

Zdvořile Vás žádáme a přivítáme, když i v nastávajícím zimním období budete obci v údržbě chodníků 
nápomocni.

Za OÚ Sokolnice Jan Ryšavý
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měsíci jsme se byli ještě podívat na Vladimírov, kde jsme 
už poněkolikáté v nedalekém remízku obdivovali mohut-
nou lípu, která byla údajně svědkem napoleonských vá-
lek. Další květnovou akcí byl výlet do ždánické přírodní 
rezervace „Motýlí ráj.“ Po krátkém odpočinku jsme po-
kračovali do Ždánic. V přízemních prostorách místního 
zámku je Vrbasovo muzeum. Obdivovali jsme zde po-
hyblivé modely větrných mlýnů a parních strojů. Jedna  
z místností byla zařízena jako stará prádelna i s valchou 
a starými žehličkami, které si pamatujeme ještě z dětství. 

Červen nás zavedl do Křepic. V krásně upravené ves-
nici nás zaujaly zejména malované sklepy. Křepickou 
zajímavostí je do kopečka se vinoucích čtrnáct zasta-

vení křížové cesty. Nahoře tvoří dominantu dřevěné sochy Cyrila a Metoděje s posezením, určeným k odpočinku  
a rozjímání.

Začátkem července jsme se vydali na putování z Babic do Adamova. Lesní cesta nás z Babic dovedla k Alexan-
drově rozhledně, ze které se nám naskytl nádherný pohled na Adamov a jeho okolí. Při návštěvě tohoto města jsme 
si prohlédli kostel sv. Kateřiny se Světelským oltářem, který pochází z rakouského Zwetlu. Je osm metrů vysoký  
a vyřezaný ze dřeva.

Září – počátek školy pro děti, pro nás cesta do Rudic za větrným mlýnem a Rudickým propadáním. Ve mlýně je 
umístěna stálá expozice mineralogie a historie hornictví a hutnictví. Jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála 
v Moravském krasu je se svojí délkou přes 12 km druhý nejdelší v České republice.

Podzimní deštivé počasí příliš nesvědčí pěší turistice, a proto jsme se, my seniorky, rozhodly začátkem listopadu 
pro návštěvu Ivančic. V centru tohoto města je v budově bývalé radnice z 16. stol. umístěno nejen Kulturní a infor-
mační centrum Ivančice, ale také nádherné výstavní prostory s expozicemi dvou slavných rodáků, Vladimíra Men-
šíka a Alfonse Muchy. Po skončení zajímavé prohlídky jsme navštívily s průvodcem panem Širokým zdejší židovský 
hřbitov, který je po pražském a kolínském třetím nejstarším u nás. Opouštíme středověk a na druhém konci města 
se seznamujeme se stavbou současnosti, čistírnou odpadních vod. Díky paní ing. Ivaně Sládkové – vnučce bývalého 
řídícího učitele naší školy Emila Šindelky, jsme měly možnost projít celou soustavou této zajímavé moderní stavby. 

Naší poslední vycházkou bylo v prosinci rozloučení s rokem 2014 v předvánočním Brně. Den před svátkem  
sv. Mikulášem jsme zhlédli v zadním traktu budovy kapucínského kostela výstavu „Moravská vesnice“ a betlém. 
Rozkopaným Zelným trhem jsme se dostaly ke katedrále sv. Petra a Pavla, nádhernou to dominantou města Brna. 
Centrum předvánočního dění je jako vždy na „svoboďáku“. Krásný vánoční strom, jehož tradice, za kterou vděčíme 
Rudolfu Těsnohlídkovi, je stará pouze 90 let. V tichu a poklidu Paláce šlechtičen jsme navštívily výstavu „Velká 
Morava a počátky křesťanství“. Některé exponáty jsou národní kulturní památkou a ještě nikdy nebyly vystavovány. 
Počasí nám opět přálo a pro nás sváteční výlet potěšil srdíčka všech zúčastněných.

Marie Polešáková – kronikářka
M. M.

S O K O L

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tradiční 
akci Živý sokolnický betlém 2014. 

Těší nás bohatá účast 
všech našich spoluobčanů i přespolních. 

Již se těšíme na další setkání 
čtvrtou adventní neděli 20. prosince 2015.

Za všechny účinkující a pořádající 
TJ Sokol Sokolnice Jan Černý
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Akce pro rok 2015 TJ Sokol Sokolnice

16. leden – Sportovní ples

14. únor – Šibřinky

15. únor – Dětské radovánky

30. duben – Pálení čarodějnic

1. květen – Tradiční vycházka na Mohylu Míru

12.–14. červen – Tradiční hody

27. červen – Pohádková cesta – soutěžní odpoledne 

 3.–6. červenec – 25. ročník mezinárodního turnaje 
v malé kopané ,,SAŇAŘ CUP 2015“

19. září – Cesta za pokladem – soutěžní odpoledne 
s hledáním pokladu

3. říjen – Babské hody (Ženáčské hody)

27. říjen – Lampiónový průvod

1. listopad – Dětský Halloween

14. listopad – diskotéka  Listopáda DJ Boris

28. listopad – Mikulášská nadílka, 
výroba adventní výzdoby

20. prosinec – Živý Betlém

TJ Sokol Sokolnice
Milé cvičenky a cvičenci,
začal nový rok a naše jednota opět zahájila svá cvičení. Dovolím si je připomenout. V pondělí cvičí předškolní děti, 
po nich TÉKÁČKO. Úterý zahajuje TÉKÁČKO, dále Zdravotní cvičení a nově Kruhový trénink. Čtvrtky opět za-
hajuje TÉKÁČKO, pak máme Zumbu, ve které nastane změna, od února budeme mít novou cvičitelku, pak cvičíme  
v Pilates.
Chtěla bych, aby se opět naplnila sokolovna, proto Vám nabízím možnost se přijít podívat na jakékoliv cvičení.  
Vybrat si to své pak bude jednoduché.

Těší se na Vás náčelnice Fricová Iva

Ve čtvrtek dne 11. 12. 2014 proběhla v místní sokolovně 
vánoční besídka tanečního kroužku TéKáčko, které od 
září 2014 vede Tereza Koláčná a Tereza Fialová. Nastal 
vánoční čas a s ním pěkná příležitost ukázat rodičům, 
prarodičům, sourozencům, kamarádům a známým, co 
jsme se za tři měsíce naučily. Od září loňského roku byla 
otevřena nová skupina, a to pro děti od 1.–5. třídy. Nábor 
ale proběhl i pro starší děti. Hned na první hodinu přišlo 
17 dětí a k dnešnímu dni jich v této skupině máme cel-
kem 25. A jsem ráda, že zájem o náš kroužek ze strany 
dětí stále stoupá. 
Besídka tak byla věnována právě těmto novým dětem, 
aby ukázaly, co všechno jsme se za tak krátký čas už 
stihly naučit. Měly jsme připravené krátké jednoduché 
sestavy, jak na vánoční písničky, tak i na ty moderní. 
Všechny děti odhodily trému a vystoupení bravurně 
zvládly, za což je přítomní diváci odměnili obrovským 
potleskem.
Na konci vystoupení dostaly všechny účinkující děti 
spousty dárečků a ze dvou vánočních stromečků si do-
konce každá tanečnice odnesla perník se svým jménem. 
Na rodičích byla vidět jejich radost, s jakým nadšením 
prožívali vystoupení svých dětí, na dětech naopak šťastné 

úsměvy, že se jim jejich výkon povedl. Po vystoupení 
jsme všichni společně ještě chvíli poseděli, účinkujícím 
dopřáli občerstvení ve formě pizzy a popřáli si do roku 
2015 jen to nejlepší a spousty dalších obdobně vydaře-
ných vystoupení.
Na závěr bych chtěla poděkovat Terce Fialové, že se od 
září spolupodílí na vedení našeho kroužku, všem těm, 
kteří se angažovali na realizaci vánoční besídky, kteří 
nás v průběhu celého roku podporují, pomáhají a přispí-

Vánoční besídka TéKáčka
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TJ Sokol Sokolnice pořádá

Dětské radovánky
15. února 2015 od 14 hodin 

Vítány všechny masky     •     Hraje DJ Jarda

Rozloučení s rokem 2014
Konec kalendářního roku bývá ve škole hektický. Děti se těší na Ježíška a prázdniny, a proto se jim snažíme tuto 

dobu zkrátit praktickou a kreativní činností. I loňský konec roku byl nabitý akcemi.
Listopad jsme začínali kulinářskou soutěží Školní koláč. Děti pekly a vyráběly slané a sladké koláče různých 

druhů a tvarů a porotě dalo opravdu velikou práci vybrat ten nejlepší. Koncem listopadu na nás dýchla adventní doba 
a uspořádali jsme tradiční vánoční dílny. Žáci vyráběli různé vánoční dekorace a ozdoby, pekli cukroví a perníčky. 
Nálada během dílen byla přátelská a pohodová. Všechny výrobky, které mají především srdeční hodnotu, jsme na-
bídli k prodeji rodičům a prarodičům našich žáků. Po nákupu výrobků byli všichni co nejsrdečněji pozváni vánoční 
kakao s drobným občerstvením. 

Prosinec pokračoval stejně – v pátek jsme měli ve škole Mikuláše, prošel s čerty a andělem všechny třídy a každý 
žáček dostal od nich malou sladkost. Potom Mikuláš se svou družnou navštívil děti ve školce a odpoledne pak přišel 
do družiny. Škola si pro děti připravila také malý mikulášský dárek v podobě koncertu skupiny Travellers v soko-
lovně. Děti zpívaly, tancovaly a řádily a koncert si plnými doušky užívaly. (A nejen děti!) Poslední den školy v roce 
2014 jsme se sešli v aule a společně se naladili na vánoční notu. Zaposlouchali jsme se do dětmi zpívaných koled 
a hraných vánočních melodií, a společně si zazpívali. Po koncertě jsme se přesunuli do tříd, kde jsme si navzájem 
ochutnali cukroví od maminek a rozdali dárečky. 

V lednu jsme se sešli v plné síle a vrhli se na finišující přípravy našeho školního plesu. Žáci trpělivě nacvičují slav-
nostní předtančení a většina z nás věnuje přípravě spoustu času. Děkujeme všem sponzorům a rodičům žáků školy 
za dary do tomboly a pomoc při náročných přípravách. A v lednu se také už těšíme na zápis dětí do první třídy, který 
se koná v pondělí 17. ledna od 8.30 do 12.00 hodin. Při tom všem samozřejmě ještě musíme děti vzdělávat, což je 
náš hlavní úkol.

Mgr. Renáta Bednárová

Z Á K L A D N Í  Š K O L A

vají např. dary. Zvláštní poděkování patří těm děvčatům, 
která se rozhodla zapojit do našeho kroužku, především 
pak za to, že je tanec a pohyb baví a dávají přednost 
sportu a legraci v našem kolektivu před trávením času 
doma u počítače či televize.

Vážení, dovolte mi, abych i já vám všem popřála mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v roce 2015 a srdečně vás 
tímto pozvala na naše další vystoupení, která již brzy bu-
dou následovat.

Za TéKáčko Tereza Koláčná

Předvánoční koncert ZUŠ Židlochovice – pobočka Sokolnice
Dne 9. 12. 2015 proběhl v aule ZŠ Sokolnice Předvánoční koncert, kde vystoupili žáci klavírního a pěveckého oddě-
lení ZUŠ Židlochovice pod vedením Kateriny Hubalové a Evy Darmovzalové.
Vystoupení bylo rozmanité, do programu byla zařazena například dramatizace o adventním věnci. 
Žáci vystoupili nejen sólově, zpívali i dvojhlasně, sborově a hráli také čtyřručně na klavír. Vybrané koncertní skladby 
byly zaměřeny na vánoční a zimní tématiku.
Na závěr koncertu vystoupila za podpory menších umělců i bývalá žákyně pěveckého oddělení Tereza Hrachovcová.
Chtěly bychom poděkovat za spolupráci vedení a celému kolektivu ZŠ Sokolnice, kteří nás vždy podporují.

Mgr. Eva Darmovzalová
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Hudební škola Radka Meluzína působí ve spolupráci se 
ZŠ Sokolnice již jedenáctý školní rok. Začali jsme tehdy 
skromně s výukou kytary a zobcové flétničky. Postupem 
času jsme rozšířili sokolnickou učebnu o výuku kláves, 
houslí, akordeonu a hudební teorie. Velmi nás těší dlou-
hodobý zájem o hudební vzdělávání, které na soukromé 
škole vedeme malinko odlišným způsobem, než je tomu 
na státních školách. Nejsme tolik svázaní osnovami 
a snažíme se v žácích, po získání technických základů 
hry, podpořit bez žádného omezení jejich vlastní oblí-
bený hudební směr. Na všech učebnách školy vyučujeme 
bez věkové hranice.
V loňském školním roce jsme navázali spolupráci  
s paní ředitelkou v MŠ Sokolnice, kde vznikla hudební 
třída nejmenších muzikantů. Letos jsme i díky mate-
řátkám otevřeli pro velký zájem dva výukové dny pod 
vedením Markéty Koláčkové a Radka Meluzína a mu-
sím říct, že jsem z jejich píle ve výuce osobně nadšený  

a pokaždé se za nimi těším. Kdo ví, třeba se právě v nich 
klube budoucí hudební hvězda, jen to chce trpělivě pra-
covat a hlavně vydržet, i když to třeba někde malinko 
skřípne. Konec konců, kdo si „hraje“, nezlobí a velmi 
rádi třeba právě Vás přivítáme kdykoliv v učební dny 
čtvrtek a pátek odpoledne ve druhé třídě ZŠ Sokolnice 
k nahlédnutí do výuky, nebo třeba rovnou s hudebním 
nástrojem. 

Do nového roku Vám přeji hodně zdraví a samé 
radovánky.

Hudební škola Radka Meluzína & Hudební agentura 
Meluzín
Radek Meluzín Dipl. um.
Mokrá-Horákov, Mokrá 185, 664 04
telefon: 777 341 002
www.hsrm.cz, www.hamel.cz

Hudební škola Radka Meluzína

Závěrečná zpráva o činnosti SDH a JSDH Sokolnice v roce 2014
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s roční zprávou o činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci. 
V loňském roce jsme se zúčastnili 20 výjezdů. Jednalo se převážně o výjezdy k požárům, technické zásahy  

a plané poplachy. Jedním ze zají-
mavých výjezdů bylo 4 měsíční 
štěně vlčáka spadené ve staré stud-
ni. Také jsme absolvovali několik 
prověřovacích cvičení a výcvik 
na plnění Bambi vaku v podvěsu 
vrtulníku. 

SDH i JSDH v loňském roce 
pořádal Hasičské Jelito s poseze-
ním na hasičské zbrojnici, Ostatky 
– pochůzku maškar, den hasičů 
pro mateřskou školu se soutěžemi. 
Jednotka zajišťovala požární do-
zor na Saňař Cupu, lampionovém 
průvodu a Živém Betlému. Mimo 
obec jsme dohlíželi na kulturní akci 
v obci Dvorska a při oslavách na-
rozenin Napoleona v Telnici. Jako  
tradičně požární a technický dozor 
při závodech do vrchu.

Družstvo dětí se v loňském roce 
úspěšně účastnilo soutěže v požár-
ním sportu ligy Brna-venkova, hry 
Plamen, branného závodu a uzlovačky v Těšanech. Mládež několikrát dosáhla tzv. na bednu. Za odměnu a snahu  
v soutěžích jsme i loni pořádali týdenní soustředění na Radarce u Koněšína. Některé děti se zúčastnily i čtyřdenního 
soustředění v Nitkovicích ve spolupráci s SDH Těšany a SDH Nitkovice.

Všem hasičům i nehasičům, kteří nás v loňském roce podpořili, tímto velmi děkuji a přeji všem úspěšný rok 2015.
Petra Hrdličková

S B O R  D O B R O V O L N Ý C H  H A S I Č Ů
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SDH Sokolnice si dovoluje pozvat všechny příznivce dobré pohody 

na pravou hasičskou zabíjačku

Hasičské Jelito 2015
která se uskuteční v sobotu 7. února 2015 v prostorách hasičské zbrojnice
začínáme v 9.00 hodin

Můžete zhlédnout práci mistra řeznického a samozřejmě ochutnat tradiční zabijačkové speciality, které pro Vás připraví.
Samozřejmostí je něco na spláchnutí a zahřátí pro malé i velké.     •     Kdo dřív přijde, víc ochutná!

Sbor dobrovolných hasičů Sokolnice

pořádá

Ostatkový průvod masek
který bude obcí procházet v sobotu 14. února 2015 od 9.00 hodin

Při letošní výstavě betlémů se nám v Sokolnicích v aule 
základní školy sešlo 62 betlémů, především díky las-
kavému zapůjčení krásných betlémů od pana Františka  
Ondráčka za Šaratic a díky paní Jarmile Svobodové ze 
Sivic. Jim patří velké poděkování. Děkujeme též míst-
ním obyvatelům za zapůjčení jejich krásných originál-
ních betlémů. Také děkujeme za zapůjčení betlému  
z místní zámecké kaple od pana Jiřího B. Trnky. 
Na výstavě se objevily betlémy z různých materiálů. 
Mohli jsme zhlédnout betlémy papírové, papírové na 
překližce, ze dřeva, z foukaného skla, keramiky, por-
celánu, háčkované, z ovčího rouna, vyšívané, biblické 
postavičky v oděvech, ve kterých byli tehdejší lidé oblé-
káni, z kukuřičného šustí i z perníku a vosku.

Jiřina Chudáčková 

Výstava betlémů 2014



SOKOLN IC K Ý  Z PR AVODA J 1/201510

Vážení spoluobčané,
asi nevíte, že sokolničtí příznivci šachu se pravidelně scházejí každý druhý pátek v měsíci ve večerních hodinách 
v restauraci Na Sokolovně, aby si spolu zahráli několik šachových partií. Pokud i Vy máte zájem zahrát si šachy, 
přijďte, jste vítáni. Pokud by nás byl dostatečný počet a byl by zájem, tak bychom postupem času mohli založit  
šachový klub a hrát například okresní přebor.

Jan Parma (parjan@post.cz)

Šachy v Sokolnicích

Anna Nečasová oznamuje svým příznivcům, že chystá 
znovu zájezd, který možná bude pro vás nejen poznáním, 
ale i potěšením.

Připravuji na 9. 5. 2015 zájezd do jižních Čech, které 
mají velmi mnoho krásných míst s hrady a zámky. Na 
letošní rok jsem pro vás připravila návštěvu tří, které se 
vám určitě budou líbit a o kterých v kostce něco napíši.

STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU
Leží mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem. Ve zdejším 
zámečku od roku 1914 až do své smrti v roce 1930 žila 
známá operní pěvkyně Ema Destinová. Barokní záme-
ček pochází z druhé poloviny 13. století. Tento zámek 
nebyl nikdy zpřístupněn, ale byl otevřen pro veřejnost 
v roce 2006 Livií Klausovou a nynějšími majiteli man-
žely Doubravovými. Po letech usilovné práce dali téměř 
ruinu do pořádku a Dr. Doubrava se honosí tím, že je 
uznávaným nejlepším průvodcem, jaký kdy byl.

ČERVENÁ LHOTA
Malebný zámek, kde se natáčela řada filmů a pohádek, 
jedna z oblíbených je Zlatovláska. Zámek byl několikrát 
přestavován, ale počátkem 20. stol. byly všechny úpravy 
odstraněny a od té doby má zámek tuto podobu.

JINDŘICHŮV HRADEC
Město zaznamenalo největší rozkvět v 15. stol., ale tento 
rozkvět byl zastaven bitvou na Bílé hoře, po níž následo-
vala úplná stagnace. Zámek vlastnili páni z Hradce a po 

nich se stali začátkem 17. stol. Slavatové, ale počátkem 
18. stol. zámek přejímají Černínové, kteří ho vlastnili až 
do roku 1945.
Ve městě na náměstí Míru je z roku 1768 sloup Nejsvě-
tější trojice. Na náměstí je kostel Nanebevzetí Panny 
Marie z druhé poloviny 14. století. V blízkosti kostela  
sv. Máří Magdaleny 1628–1632 stojí bývalý jezuitský 
seminář, ve kterém je dnes umístěno muzeum, ve kterém 
je vystaven největší lidový mechanický betlém na světě.
Dominantou historického jádra je minoritský klášter  
s raně gotickým kostelem sv. Jana Křtitele, který byl za-
ložen asi v roce 1260. Pak tu ještě mají františkánský 
klášter a kostel sv. Kateřiny z poloviny 15. stol. Na jiho-
západním okraji města u řeky Nežárky je starý židovský 
hřbitov z roku 1440. V Jindřichově Hradci žije kolem  
22 000 obyvatel. Historické jádro bylo vyhlášeno měst-
skou památkovou rezervací.

Další zájezd, který bych chtěla uspořádat, je zatím tako-
vým malým tajemstvím, ale musím vám napsat, že jest-
liže nám vyjde počasí – zájezd plánuji na konec června, 
tak mohu říct, i když tentokrát nebudou to skvosty našich 
zámků, že se vám též bude líbit, proto to plánuji na poz-
dější dobu, jsme odkázáni na počasí. Bude-li příznivé, 
vaše spokojenost bude mou odměnou.

Všem vám přeji krásný rok 2015. Škoda, že nejsme  
registrováni, mohli jsme dostat příspěvek, ale bohužel, 
platíme všechno sami.

Anna Nečasová

Zájezd do jižních Čech

 ¾ Hledám ke koupi dům v Sokolnicích a v blízkém okolí, opravy nevadí, zahradu uvítám. 
Telefon: 607 496 332 

 ¾ Koupím byt 3+1 (3+kk nebo větší 2+1, 2+kk) v Sokolnicích, nejlépe s balkonem. 
Telefon: 728 832 677 

inzerce
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• Do naší mateřské školy přijelo mobilní planetárium, 
dětem byla sehrána pohádka: „Jak Měsíc putoval za 
Sluncem.“ V příběhu se objevila i hvězdná znamení.

• Navštívili nás Mikuláš, čert a anděl a přinesli všem 
hodným dětem nadílku. Děti jim za to na oplátku  
zazpívaly a přednesly několik básniček.

• Zhlédli jsme pohádku „Vánočníček“ – básničky, pís-
ničky, vánoční pohádka.

• Navštívili jsme pohádkové představení připravené 
žatčanskými školáky a potěšili se pohádkou „O prin-
cezně, která snášela vejce.“

• Také nás ještě čeká vánoční besídka pro rodiče,  
program plný básniček, písniček, tanečků a možná 
nebude chybět ani pohádka. Na závěr si spolu s ro-
diči vyrobí malý dáreček pro radost.

• Do školky přijde možná i Ježíšek a přinese dětem 
hračky a stavebnice nejen pro radost, ale těm starším 

i náročnější skládanky pro trénink myšlení, samo-
statnosti, přemýšlení a dovednosti.

• Poslední naší akcí letošního roku bude účast na so-
kolnickém Betlému, kde budeme mít pro návštěv-
níky přichystané vánoční dekorace pro radost.  
A pak už si jen popřejeme hezké svátky a do nového 
roku 2015 jen to nejlepší.

O K É N K O  D O  M AT E Ř S K É  Š K O LY

TYLOVO DIVADLO ÚJEZD U BRNA

uvádí detektivní komedii

NORMANA ROBBINSE

HROBKA
S VYHLÍDKOU

Režie: Jaromír Jakubec

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice Vás zve na divadelní 
představení „HROBKA S VyHLíDKOU“.

Představení se koná v sobotu 7. února 2015 v 18.00 hodin 
v sále sokolovny v Sokolnicích.

Hra není vhodná pro mladistvé a diváky starší 90-ti let.

Divadelní soubor děkuje za podporu městu Újezd u Brna  
a laskavým sponzorům:

STUARE, s. r. o.
ABAS ATELIER, s. r. o.

Nositele autorských práv k dílu zastupuje spolek DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura.

Krátkého 1, Praha 9
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Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v naší obci usku-
tečnila již po patnácté, a to v sobotu 10. ledna 2015. 
Skupinky koledníků, vždy pod vedením dospělé osoby, 
přály všem našim občanům štěstí, zdraví v novém roce  
a zároveň je žádaly o příspěvek na sbírku charity, jejíž 
výtěžek je z větší části určen na zlepšení provozu hos-
picu v Rajhradě. Do zapečetěných pokladniček přispěli 
naši spoluobčané celkovou částkou 63 609 Kč. Děkujeme 
všem, kteří nějakým způsobem ke zdaru sbírky přispěli 
– zúčastněným dětem, vedoucím jednotlivých skupinek 
a všem, kteří přispěli nějakou finanční částkou dle svých 
možností. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen 
především na pomoc nemocným, handicapovaným, se-
niorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde 
se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je ur-
čena na humanitární pomoc do zahraničí.

K + M + B 2015
 

Pro informaci uvádíme i výtěžky Tříkrálové sbírky v mi-
nulých letech:

1/201512

SOKOLNICKÝ ZPRAVODAJ –  vydává obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, IČO: 282596. Sokolnický zpra-
vodaj je vydáván v obci Sokolnice a nemá žádné regionální mutace. Evidenční číslo tisku přidělené MK ČR – MK ČR E 10168. 
Datum vydání 23. 1. 2015. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecním úřadě Sokolnice nebo paní Z. Butalové a J. Šustrové, také 
je možné posílat příspěvky na adresu zpravodaj@sokolnice.cz Uzávěrka Sokolnického zpravodaje č. 2 je 6. 2. 2015. 

Tříkrálová sbírka v naší obci

V roce 2001 14 033,00 Kč
V roce 2002 20 059,50 Kč
V roce 2003 27 567,40 Kč
V roce 2004 29 631,50 Kč
V roce 2005 45 201,50 Kč
V roce 2006 29 715,50 Kč
V roce 2007 36 135,00 Kč
V roce 2008 35 806,50 Kč
V roce 2009 38 394,00 Kč
V roce 2010 43 991,00 Kč
V roce 2011 44 996,00 Kč
V roce 2012 53 523,00 Kč
V roce 2013 50 017,00 Kč
V roce 2014 56 085,00 Kč
V roce 2015 63 609,00 Kč


